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1. Algemeen beleid 
 
De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren streven naar een duurzame samenleving. Het algemeen Bestuur van de 

Regio Gooi en Vechtstreek heeft in april 2016 vastgesteld afval zoveel mogelijk middels bronscheiding te scheiden. Voor laagbouw betekent dit dat er voor de 

inzameling gebruik wordt gemaakt van containers aan huis.  Voor stapel-, hoogbouw en woningen zonder of met een te kleine tuin gaat afvalscheiding plaats vinden 

mede door middel van ondergrondse containers. Vanwege de functie worden deze ondergrondse containers nabij woningen geplaatst. De zeven gemeenten hebben 

de GAD aangewezen om het huishoudelijk afval van inwoners in te zamelen. De GAD bekijkt welke container het beste past bij het soort huis, de ruimte rond het huis 

en de bebouwing in de wijk. 

 

Het faciliteren van huishoudelijk afval gaat om de volgende afval- en grondstofsoorten: 

 plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd),  

 groente, fruit & tuin en etensresten (gft) 

 restafval 

 papier  

 Op wijkniveau gaat het om:  

- glas 

- textiel   

 

Er is vastgesteld dat vuilniszakken en inpandige verzamelcontainers niet voldoen, omdat de scheidingsmogelijkheden te beperkt zijn en deze middelen een efficiënte 

inzameling in de weg staan (P90-norm en inzet inzamelmedewerkers) en een ongewenst straatbeeld opleveren.  

Een efficiënte inzameling is het meest gebaat bij een zo uniforme mogelijke inzamelstructuur. Er dient dus per gehele buurt/wijk/verzorgingsgebied zoveel als 

mogelijk gebruik te worden gemaakt van dezelfde inzamelmiddelen dan wel –voorzieningen. 

 

Beleid en algemene vragen hebben niet direct betrekking op de locatiebepaling van ondergrondse containers (OC) en worden daarmee niet afzonderlijk behandeld en 

opgenomen in het zienswijzeverslag. Denk hierbij aan algemene beleidszaken zoals bv: de keuze voor bronscheiding door de gemeenten, het verdwijnen van de 

huidige inzamelmethode etc.  Deze zaken zijn niet van invloed op de besluitvorming. 

 

Zienswijzen betreffende het algemeen beleid hebben geen invloed op de locatiebepaling en op het besluit. 
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 Beleid en algemene 

vragen  

Antwoord 

 
A1 Waarom moeten we ons afval 

nog meer gaan scheiden? 

Meer dan de helft van het afval dat nu als restafval wordt ingezameld en wordt verbrand, kan worden hergebruikt als het 

gescheiden wordt. Door dit hergebruik zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Sommige grondstoffen zijn schaars en door 

hergebruik kunnen we deze dus langer blijven gebruiken. Ook als grondstoffen (nog) niet schaars zijn, wordt met hergebruik 

voorkomen dat deze onnodig verspild worden. Vaak leidt het winnen of produceren van grondstoffen tot milieuschade, 

landschapsschade, slechte arbeidsomstandigheden, veel waterverbruik en vermindering van landbouwgrond. Hergebruik 

verminderd deze nadelen. De Nederlandse overheid heeft tot doel gesteld dat in 2020, 75 procent van ons afval gescheiden 

wordt ingezameld. 

A2 Welke vormen van 

inzamelmethodes blijven en 

welke verdwijnen?  

De GAD gaat in de hele regio Gooi en Vechtstreek over op twee inzamelmethoden voor het ophalen van huishoudelijk afval. 

Bij voldoende tuinruimte wordt gebruik gemaakt van containers aan huis, daar waar nodig zullen er voor de resterende 

huishoudens ondergrondse containers worden gerealiseerd.  

De huidige manier van inzamelen door middel van  inpandige stortkokers, grote rolcontainers en/of bovengrondse 

voorzieningen verdwijnt, tenzij er geen mogelijkheid is voor een ondergrondse container. 

Zienswijze heeft geen invloed op de locatiebepaling en op het besluit. 

 

 

A3 Verandering inzamelfrequentie De wijzigingen in de inzamelfrequentie per 1 januari 2019 zijn alleen bedoeld voor de inzameling van mini-containers en zijn 

niet van toepassing op ondergrondse containers. Uw bezwaren aangaande de inzamelfrequentie  worden daarom niet in 

behandeling genomen.  

 

A4 Waarom geen nascheiding? Met de huidige techieken voor nascheiding kan vooral pmd uit het restafval gehaald worden. Al het andere afval moet dus 

apart ingezameld worden om te kunnen hergebruiken. De kwaliteit van de pmd is hoger bij bronscheiding waardoor het beter 

hergebruikt kan worden. De GAD volgt alle ontwikkelingen rond nascheiding wel nauwlettend. 

 

A5  Afval scheiden verplicht, waar 

staat dit? 

 

Ook op het gebied van afvalinzameling zijn er rechten en plichten. Voor u en voor ons. Die staan in de regionale 

Afvalstoffenverordening (ASV) en de landelijke Wet Milieubeheer. Daarnaast zijn er praktische voorwaarden, waarmee u kunt 

zorgen dat wij uw afval goed kunnen ophalen. 

 

A6   

 

https://www.gad.nl/over-ons/rechten-plichten/afvalstoffenverordening/
https://www.gad.nl/over-ons/rechten-plichten/afvalstoffenverordening/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/wet-milieubeheer/
https://www.gad.nl/over-ons/rechten-plichten/uw-afval-goed-aanbieden/
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2. Algemene vragen betreffende ondergrondse containers 
 
 Algemene vragen Zienswijze 

 

 Antwoord 

    

B2 Hoe wordt de locatie van een 

ondergrondse container bepaald? 

Nrs: 

ZW01_NBNB001 

 

Bij het zoeken naar een containerlocatie zal de GAD in samenwerking met de gemeente en door 

participatie met inwoners een geschikte locatie proberen te bepalen. De GAD begrijpt dat 

veranderingen in het inzamelsysteem kunnen leiden tot verontrusting bij gebruikers en omwonenden 

van ondergrondse containers. Bij het inventariseren van mogelijke locaties worden verschillende 

belangen daarom zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Hiervoor zijn toetsingscriteria opgesteld, hierbij 

valt o.a. te denken aan loopafstand, veiligheid, stadsaanzicht, 

 

 

    

B4 Bestaat er een risico dat er 

toename door bijplaatsingen naast 

de ondergrondse container 

ontstaat? 

Nrs: 

ZW02_NBNB001 

ZW03_NBNB001 

ZW04_NBNB001 

ZW05_NBNB001 

ZW06_NBNB001 

 

De zorgen over afval naast de containers begrijpen we goed. Omdat de functie van de ondergrondse 

container vereist dat deze nabij woningen geplaatst wordt, is de ervaring van overlast vanuit woningen 

niet altijd te voorkomen. De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse container op deze 

locatie is afgestemd op het aantal huishoudens dat op de locatie is aangewezen. Mogelijke overlast 

die direct of indirect door de containerlocatie ervaren kan worden, is niet volledig uit te sluiten. 

Uiteraard ziet de GAD het als haar verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om iedere vorm 

van overlast te voorkomen. Voor zover dit echter om subjectieve ervaringen gaat of om gedrag waarop 

de GAD geen invloed kan hebben, is de ervaring van overlast niet altijd door de GAD te voorkomen. Wel 

zal de GAD ook in deze gevallen zich inspannen om samen met bewoners tot oplossingen te komen. 

De locatie van ondergrondse containers wordt regelmatig gecontroleerd of er afval naast staat en of 

deze gebruikt wordt zoals we verwachten. Staat er afval naast, dan wordt dit weggehaald. We kunnen 

helaas niet garanderen dat geen afval op straat en naast de containers wordt geplaatst. 

 

    

3. Locatiespecifieke vragen / opmerkingen 
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 Locatie De 

Grienden 

Zienswijze Antwoord 

 
C1 NBNB001-A Nrs: 

ZW02_NBNB001 

ZW03_NBNB001 

ZW04_NBNB001 

ZW05_NBNB001 

ZW06_NBNB001 

 

Deze locatie is als niet gewenst opgegeven 

 

C2 NBNB001-B Nrs: 

ZW02_NBNB001 

ZW03_NBNB001 

ZW04_NBNB001 

ZW05_NBNB001 

ZW06_NBNB001 

 

 

Deze locatie is aaangegeven als voorkeurslocatie 
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Registratie zienswijze
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Locatie NBNB001A 
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Locatie NBNB001B 


